Belangrijke data:
Donderdag en
vrijdag
4 & 5 februari:
Studiedagen
Maandag 8
februari:
Heropening CBS
Tabitha (?)
Dinsdag
9 februari:
MR-vergadering
Woensdag
10 februari:
‘Koppen bij Elkaar’ochtend
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Beste ouders en verzorgers van de kinderen van CBS Tabitha,

We leven momenteel in een rare en onzekere tijd. Sinds een paar dagen voor de
Kerstvakantie is heel Nederland voor de tweede keer in Lockdown en is ons
onderwijs niet op school, maar op afstand.

Ik ben heel erg trots als ik zie hoe leerkrachten het hebben opgepakt en, eigenlijk
opnieuw in hele korte tijd, een manier hebben gevonden om uw kinderen toch,
op een zo goed mogelijke wijze, nog les te kunnen geven.
Zondag heeft de regering bekend gemaakt dat we in ieder geval nog tot
8 februari dicht blijven. Naast dat we dit natuurlijk heel erg
jammer vinden voor de kinderen, omdat ze hun juf en
klasgenoten nog een paar weken langer moeten missen, verhoogt
dit natuurlijk ook weer de druk op u en voor ons weer de druk op
de noodopvang. We hebben binnen school een faciliteit gemaakt,
waarbinnen we circa 30 kinderen kunnen opvangen. Tot nu toe
was dit (net) voldoende, maar we merken ook dat het voor onze
groep kwetsbare kinderen steeds belangrijker wordt, om ze af en
toe ook op school te zien. We zijn dus ook weer erg blij met hoe
u, hoewel soms lastig, ons regelmatig helpt met creatieve
oplossingen voor de opvang van uw kinderen, zodat we plekken
vrij kunnen houden voor andere kinderen, die dat nog harder
nodig hebben. Ik ben dus trots op mijn collega’s, maar ook op u
(ouders/verzorgers), omdat we zo samen de continuïteit van ons onderwijs voor
de kinderen vorm kunnen geven. Ik hoop en verwacht dat we dit in de komende
drie weken op dezelfde positieve manier kunnen voortzetten.

Voor een aantal groepen zal er deze week nog een uitgiftemoment van boeken/
schriften zijn. Onze Stichting wil eigenlijk geen verkeer van ouders/verzorgers
richting school om spullen op te halen. Vanaf groep 5 zullen we de kinderen
vragen om op een vast uitgiftemoment de spullen van school te halen. Tot en met
groep 4 zal het anders worden opgelost. Hier hoort u deze week meer over!
Afgelopen week zouden we zijn gestart met de cito-midden-toetsen. Dit zijn de
methode-onafhankelijke toetsen die ieder schooljaar, halverwege het jaar, in alle
klassen worden afgenomen. Uiteraard zijn deze toetsen uitgesteld. Vanuit Cito
wordt gekeken hoe en wanneer deze alsnog kunnen worden afgenomen. U weet
dat we nooit te veel nadruk hierop willen leggen, omdat het voor ons belangrijker
is dat de kinderen ten opzichte van zichzelf groeien. Het is echter voor ons altijd
wel een mooie tussentijdse maatstaf om te kijken hoe het met de kwaliteit van
ons onderwijs gesteld is en waar we, in overleg met elkaar en de kinderen,
eventueel nog zaken moeten aanpassen in ons onderwijs
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Wat we ons in deze tijd goed moeten blijven
realiseren is dat alles anders is dan normaal. Dit
geldt echter niet alleen voor ons, dit geldt voor
(bijna) alle scholen in Nederland. Ik wil dit verhaal
dan ook graag afsluiten met bijgaand plaatje, die wat
mij betreft de kern weergeeft van waar het
momenteel in het onderwijs om draait. Probeer af
en toe te relativeren en blijf vooral lol met elkaar
houden. De vaccinaties zijn gestart, er is licht aan het
eind van de tunnel, dus als we het nog even samen
doorzetten en onze schouders eronder houden, dan
kunnen we onze unieke kinderen het onderwijs
blijven geven, dat ze verdienen:
Iedereen uniek en samen compleet!
Tim Klazinga
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‘Koppen bij elkaar´-ochtend
De afgelopen twee maanden is de ´Koppen bij elkaar´-ochtend niet
doorgegaan. De afgelopen keer stond eigenlijk de ontwikkeling van
ons schoolplein op het programma. We zijn namelijk aan het kijken
naar een meer educatieve invulling van ons schoolplein. We zijn
met een werkgroep bezig om hier ideeën over te verzamelen en
zijn op zoek naar mogelijkheden om dit te realiseren. Onder andere is het idee om
meer mogelijkheden te genereren om af en toe ook buiten les te geven en we
willen kijken hoe we, als Gezonde School, de kinderen nog meer kunnen
enthousiasmeren om te gaan bewegen. Omdat we uw inbreng op prijs stellen
willen wij u hier ook graag over mee laten praten. Dit kan ons ook weer helpen bij
de keuzes die wij maken. De volgende digitale ‘Koppen bij
elkaar’-ochtend staat gepland om woensdag 10 februari, vanaf
08.45 uur. Tim Klazinga zal dan graag met u delen wat de
plannen tot nu toe zijn en er zal ook voldoende ruimte zijn om
uw ideeën in te brengen. Als u wilt deelnemen aan deze ‘Koppen
bij elkaar’-ochtend kunt u een mail sturen naar: t.klazinga@cbstabitha.nl

Van de Ouderraad
De algemene jaarvergadering van de Ouderraad stond gepland op 11 januari.
Helaas heeft de Ouderraad, door de lockdown, deze vergadering even uit moeten
stellen. Zo gauw de nieuwe datum bekend is zal de Ouderraad dat, via deze
nieuwsbrief, naar u communiceren
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Studiedagen 4 en 5 februari 2021
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Vooralsnog gaan de studiedagen op 4 en 5 februari gewoon door: Op deze twee
dagen hebben de kinderen dan dus geen les. Als team gaan we aan de slag met de
keuze voor een nieuwe leesmethode en met ons belangrijkste ontwikkeldoel van
dit jaar: Een manier vinden om de kinderen meer eigenaar te laten zijn van hun
eigen leerproces. Wij willen graag ons onderwijs blijven ontwikkelen, zodat we
het kwalitatief hoogwaardige onderwijs aan de kinderen kunnen blijven bieden,
dat u van ons gewend bent. Daarnaast zullen we deze dagen gebruiken om de
heropening, naar verwachting op 8 februari, goed voor te bereiden. Wanneer we
echter merken dat het in het belang van de kinderen is om op deze dagen toch
onderwijs te geven, zullen we de beslissing uiteraard heroverwegen.

De decembermaand

Na de zeer geslaagde Sinterklaasviering, kwam de decembermaand tot een heel
abrupt einde. Gelukkig hebben we de Kerstvieringen nog wel, op iets
kleinere schaal, in de klassen kunnen doen en is er best nog wel genoten
van de Kerstlunch, maar een echte gezamenlijke viering kon helaas niet
meer. Dit was ook een teleurstelling voor het Tabitha-koor: De kinderen
hadden immers erg hard geoefend, onder leiding van onze
muziekleerkracht Tamara, om hun Kerstliedjes aan u en de kinderen te
laten horen. Zij moesten hun eerste ‘concert’ nog even uitstellen, maar er
gaat zeker nog een uitvoering komen. Een aantal kinderen en ook (juf)
Salomé hebben nog wel kunnen laten horen hoe goed ze hun instrument
kunnen bespelen, dus de Kerstsfeer was er zeker en de school zag er ook
echt weer heel ‘Kerstig’ uit. Tot slot heeft Tamara nog een prachtige lipdub
met Kerstwens gemaakt, waar alle kinderen uit school aan hebben
meegedaan. Deze is door de leerkrachten met u gedeeld, als het goed is.
Volgend jaar hopen we Kerst weer uitbundiger te kunnen vieren, maar dat zal
ongetwijfeld lukken omdat dan de Lichtjestocht weer op de agenda staat.

Creatieve Carrousel
Tijdens de Creatieve Carrousel werken we normaalgesproken
groepsdoorbroken met de groepen 3 t/m5 en 6 t/m 8 aan allerlei creatieve
activiteiten. Op deze manier hopen we de kinderen allerlei technieken bij te
brengen op het gebied van schilderen, boetseren, met papier werken, met stof
werken etc. Daarbij is er ook regelmatig aandacht voor toneel/musical, dans,
fotografie en techniek. Tijdens de laatste carrousel in december was hier in de
eerste twee weken het thema Sinterklaas aan gekoppeld en in de derde en vierde
week was het thema Kerst. Van het Sinterklaasthema is een mooie compilatie
gemaakt en hier kunt u ook goed zien hoeveel verschillende technieken er in een
carrousel aan de orde komen:
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Open ochtend

Op 20 januari zou er weer een open ochtend zijn. Helaas kan deze natuurlijk niet
doorgaan momenteel. Wij hebben echter geleerd dat u als ouder/verzorger de
beste promotor bent van onze school. Ons motto voor deze periode is dan ook:
‘Bent u tevreden: Zeg het voort! Bent u minder tevreden: Zeg het ons!

Daarnaast: Als uw schoolgaande kinderen een broertje of zusje hebben die
binnenkort vier jaar wordt: Schrijf hem of haar dan al vast in, zodat wij er in onze
planning rekening mee kunnen houden.

Lockdown 2.0

Ondanks dat het voor ons natuurlijk toch weer even schakelen was, hebben we
inmiddels, samen met de kinderen, onze weg wel weer aardig gevonden. Vooral
het werken met Padlet geeft veel overzicht en het ‘COOL-portaal’, in plaats van
Zuluconnect, heeft ons weer een aantal nieuwe mogelijkheden gegeven. Onze
vakleerkrachten bewegingsonderwijs plaatsen regelmatig challenges op Teams,
zodat de kinderen kunnen blijven bewegen. Dit vinden wij erg belangrijk als
Gezonde School. Ook onze muziekleerkracht Tamara plaatst regelmatig
muziekchallenges en als echte Kanjerschool reiken we regelmatig oefeningen aan
om ook de sociale talenten van de kinderen te blijven ontwikkelen. Twee mooie
voorbeelden willen we er even uitlichten:

De LOGO-speurtocht in de wijk
Als het goed is heeft u allemaal van school digitaal ons logo toegestuurd gekregen
met de vraag om deze uit te printen en voor het raam te hangen. Uiteraard is dit
natuurlijk mooie reclame voor onze school, maar het is ook onderdeel van een
leuke challenge van onze gymleerkrachten: Aan de
kinderen is namelijk gevraagd om zo veel mogelijk
adressen op te schrijven waar ons logo voor de ramen
hangt. Zij moeten dus echt de wijk in om te zoeken,
dus dit stimuleert de kinderen tot extra beweging. Tot
en met woensdag kunnen de kinderen adressen
verzamelen en hun resultaat delen in de brievenbus
van de school. Donderdag gaat meester Jorn de
inzendingen controleren. Degene die uiteindelijk de
meeste adressen heeft verzameld wint een prijs.
Daarnaast wordt nog een bonusprijs verloot onder de kinderen die weten op welk
adres het gehaakte Tabitha-poppetje van de foto hierboven voor de ramen hangt.
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Complimentenmuren in groep 8a
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In groep 8a zijn de kinderen, als onderdeel van de Kanjertraining, aan de slag
gegaan met complimentenmuren. De gedachte hierachter is dat het, juist in een
periode waarbij je veel bij elkaar op de lip zit, belangrijk is om de positieve dingen
van elkaar te zien en die ook onderling te benoemen in de vorm van
complimenten. Kanjertraining draagt hierbij mogelijke complimenten aan, als:
- Je bent stoer;
- Dat heb je goed opgelost;
- Fijn dat je je verantwoordelijk voelt
- Je zorgt goed voor mij
- Fijn dat je deelt met een ander
- Je bent een doorzetter
…….enzovoort.
Ook kun je daar zelf natuurlijk nog mooie complimenten aan toevoegen. Op de
muur is voor elk gezinslid een plekje (een klein envelopje, of een gevouwen zakje)
waar ieder de complimenten voor elkaar in kan doen. Probeer het rustig eens
thuis uit en u zult merken dat het positieve vibes geeft, die we juist in deze tijd zo
hard nodig hebben! Ter inspiratie hieronder een aantal complimentenmuren en
een complimentenbox, die de kinderen gemaakt hebben:
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Vertrouwenspersoon
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Thuis heeft u als ouders een zware taak. Thuiswerken, de kinderen helpen bij hun
schoolwerk en de kinderen de hele dag vermaken. Iedereen mist de uitstapjes en
even tijd voor zichzelf. Dit kan frustratie oproepen en wellicht een onprettige
sfeer in huis. Sommige kinderen laten misschien wat ander gedrag zien en het is
lastig om daar mee om te gaan. Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u bepaalde
vragen? U kunt contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en tevens
gedragsspecialist Cynthia Wassink. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar
c.wassink@cbs-tabitha.nl

Nieuwe kinderen op CBS Tabitha
In januari mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen:
-

Mark in groep 1/2A
Mees in groep 1/2A
David in groep 1/2B
Joshua in groep 1/2C
Chikae in groep 7b

Van harte welkom allemaal: We wensen jullie heel veel plezier bij ons op school!
Nogmaals het verzoek aan ouders/verzorgers die nog een ander kind hebben dat
binnenkort naar school gaat: Zorg dat u uw kind minimaal een half jaar voor de
startdatum inschrijft op school, zodat we er in onze planning rekening mee
kunnen houden.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit rond vrijdag 12 februari. Als u als ouder/
verzorger eventueel iets in de nieuwsbrief wilt delen, of als u suggesties of
verzoekjes heeft, verzoeken wij u om uiterlijk donderdag 11 februari (voor 12.00
uur) een mail te sturen naar: k.vanos@cbs-tabitha.nl of t.klazinga@cbs-tabitha.nl
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